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 Bulthuis zand- en asfaltkipper 
 

 

  
Belangrijkste specificaties: 
• In verschillende varianten 
verkrijgbaar 

• Keuze uit een stalen of aluminium 
chassis 

• Keuze uit een stalen of aluminium 
kipbak 

• Ook als geïsoleerde of 
vloeistofdichte uitvoering 

• Opleggers kunnen uitgevoerd 
worden met starre assen, naloopas 
of een Bulthuis besturing 

• Kunststof slijtvloer mogelijk 

• Ook verkrijgbaar met een lange 
vooroverbouw afgestemd op een 
tandemas trekker 

 

Robuuste kippers voor zware omstandigheden 
De Bulthuis kippers uitgevoerd met een 50 mm aluminium of een stalen kipbak zijn uitermate 

geschikt voor losgestorte ladingen in de (wegen)bouw. Of het nu gaat om het transport van zand, 

grind, klei, asfalt of bijvoorbeeld slib, VB Trailerbouw biedt altijd een passende oplossing. 

 

De stalen kippers met laadbakken van Hardox kenmerken zich door een grote slijtvastheid en 

stootbestendigheid. De aluminium Bulthuis kipper is uitgevoerd met een 50mm aluminium laadbak. 

Door toepassing van hoogwaardig aluminium wordt een laag eigengewicht verkregen voor het chassis 

en de laadbak met als resultaat een bijzonder hoog laadvermogen. 

 

Deze opleggers worden veelvuldig uitgevoerd met opties als een kunststof slijtvloer, aluminium 

afdekluiken en een geïsoleerde kipbak. Voor de vloeistofdichte kippers kunnen opties als klotsschotten 

en klotskappen gekozen worden. 

 

De Bulthuis stalen en aluminium kippers zijn in verschillende lengte uitvoeringen mogelijk, om zo een 

ideale gewichtsverdeling te realiseren. De oplegger kan worden uitgevoerd met starre assen eventueel 

aangevuld met een naloopas. Ook kan er gekozen worden voor een Bulthuis KBS32 stuurboom-kabel 

stuursysteem op as één en drie. Hierdoor ontstaat een super wendbare oplegger. 
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Diensten 

• Onderhoud en reparatie van alle typen en merken 

opleggers en aanhangwagens 

• Cargo Floor servicepartner 

• Schadeherstel 

• Revisie 

• Diagnoseapparatuur en speciaal gereedschap 

 

VB Trailerbouw producten: 
 

 
Oplegger of aanhangwagen met: 

• Schuifzeil opbouw 

• Gesloten opbouw 

• Koel/vries opbouw 

• Open opbouw 

 

• Tankoplegger 

• Stenenoplegger (oplegger met verrijdbare kraan) 

 

 
Oplegger, aanhangwagen of truckopbouw met: 

• Kipper 

• Schuifvloer 

 

• Bandlosser 

• Betonmixeroplegger 

 


